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Assembleia de previsão orçamentária
será realizada no dia 21, às 18 horas
ser realizada no dia 21 de dezembro
de 2011, às 17:30 horas em primeira
convocação e às 18 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede da entidade,
na rua Gal. Osório, nº1411, centro.

ITAÚ

Encontro de dirigentes sindicais
A mesa de abertura do Encontro
Nacional de Dirigentes Sindicais do
Itaú Unibanco, promovido pela
Contraf-CUT, aconteceu nesta terçafeira (13), em Nazaré Paulista (SP).
Os participantes destacaram a
importância do evento na organização
dos funcionários do bancos para as
lutas do próximo período. Entre os
principais temas abordados pelos
participantes, está a questão do
emprego.
O Itaú foi, ao lado do Santander, o

único entre os grandes bancos em
operação no Brasil a fechar postos de
trabalho nos três primeiros semestres
de 2011, segundo dados apurados
pelo Dieese.
O presidente do banco, Roberto
Setúbal, chegou a declarar que a
empresa tem que melhorar seu índice
de eficiência, de forma a render mais
com menos gastos.
O SEEB Passo Fundo esteve
representado no encontro por Carlos
Henrique Niederauer, o Todinho.

CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

Grevistas x avaliação de desempenho
A Caixa Econômica Federal
divulgou na cartilha de orientação para
avaliação por mérito para a promoção
2011 que os dias de greve deverão
impactar no processo de avaliação de
desempenho dos empregados.
Embora a Caixa tenha

veiculado essa informação, ela não
corresponde aos termos negociados,
esclarece a Contraf-CUT, que já entrou
em contato com a direção do banco
que admitiu o equívoco e garantiu que
a greve não terá nenhum impacto na
vida funcional dos trabalhadores.

DIAS DE GREVE

Prazo para a compensação de horas
se encerrou nesta quinta, dia 15/12
Conforme acordado ao final da
Campanha Salarial 2011 e apontado
na Convenção Coletiva 2011/2012, o
prazo para a compensação das horas de trabalho faltantes, em virtude
da Greve Nacional, se encerrou nesta quinta-feira (15/12).
Após esta data, eventuais saldos de horas não compensados serão zerados, não podendo ocasionar
nenhum efeito na vida funcional dos
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BANRISUL

EDITAL

Conforme dispõe o estatuto da
entidade, a diretoria do Sindicato de
Passo Fundo e Região convoca os
bancários associados para a
Assembleia Ordinária de Previsão
Orçamentária para o ano de 2012 a
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bancários grevistas.
O movimento sindical está
acompanhando este processo desde
o início. Agora que o prazo para a
compensação das horas se encerrou
o foco está direcionado para pontos
como o surgimento de eventuais descontos indevidos ou outros tipos de
prejuízos aos grevistas em aspectos
como critérios utilizados para as promoções, por exemplo.

Acordo aditivo está
em discussão
O
Comando
dos
Banrisulenses esteve reunido na
última sexta-feira, dia 9, com
representantes da diretoria do
Banrisul, no prédio da Direção Geral,
em Porto Alegre, para discutir
detalhes da redação do Acordo Aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho,
que será assinado com o banco.
O movimento sindical espera
que o Acordo Aditivo com o Banrisul
seja assinado até o fim de dezembro.
Trata-se de um instrumento de
formalização dos temas específicos
negociados na Campanha Nacional
2011. O último aditivo havia sido
assinado na década de 90.
SANTANDER

Programa de bolsas
de graduação 2012
O Santander abriu nesta
terça-feira (13) as inscrições para o
Programa de Bolsas de Graduação
2012. O subsídio é de 50% do valor
da mensalidade, limitado a R$ 410
por mês.
Para participar do programa,
o funcionário deve ter no mínimo
quatro meses de vínculo empregatício,
não ter graduação completa ou
formação tradicional em nível superior
e escolher um dos cursos nas áreas
de exatas e humanas, com duração
mínima de dois anos, reconhecidos
pelo MEC. As inscrições podem ser
feitas pela Intranet até o dia 3 de
fevereiro de 2012.
PIADINHA
-E então, Doutor!? O que a minha
mulher tem? Pergunta o velhinho de
81 anos.
-Sua mulher está estressada por ser
muito sedentária. Deverá fazer sexo
segunda, quarta e sexta-feira.
-Tá bom, Doutor. Mas eu só posso
trazer ela na segunda e na quarta,
pois tenho bingo na sexta-feira!

